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 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 المقدمــــــــــة

 الحمد هلل رب العالمٌن :
والصالة والسالم على اشرف المرسلٌن نبٌنا محمد بن 

 عبدهللا وعلى آله وصحبه أجمعٌن .
مد الذي جمع بٌن القرابات لٌتوارثوا أما بعد : الح        

. ووشج بٌنهم باألنساب لٌتواصلوا وجعلهم شعوبا 
وقبائل لٌتعارفوا .  عن عائشة رضً هللا عنها ، عن 

متعلقة  ))الرحم  :النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال
بالعرش تقول : من وصلنً وصله هللا  ومن قطعنً 

 قطعه هللا(( رواه مسلم .
ح لتوضٌ هذا الملخص جمع وتنظٌمد تم لق        
 . وبعض األحداث ت النسب بٌن بطون القبٌلة عالقا
القبٌلة عالقات سٌرة معلومات مختصرة عن  تضمن

ٌر على تعاون الجمٌع أتقدم بالشكر والتقد . وفروعها 
 المعلومات . نقل فً عملٌة 

 وهللا ولً التوفٌق .        
 

 العٌونً الناصر الٌحٌى عبدالعزٌز العبدالرحمن الٌحٌى
 الناصر التمٌمً

 ٕٕٓٔ -ٓ0 -ٕٖ 
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 عالقات سٌرة 

 تمٌم بطونالنسب ل

 رابعالجزء ال

 بعض األحداث هاٌوف

  وقعتالتً 

 النسب :

 بن إلٌاس بن طابخة بن أُد   بن ُمرّ  بن َتِمٌم

  . ُمَضر

 :أوالد لتمٌم  ثالثةُ  

دُ  - ٔ  ٌْ  . َمناة َز

 . عمرو - ٕ

 . الحارث - ٖ



فحة  ص  52من  1ال

 

 ٌم :تم بنو

 أبناء : األعور :   •

 قدامة . -

 إلٌه . -

أوصى األعور بن بشامة فقال :  استوص 

بإخوتك خٌراً فلما مات احتوى قدامة على 

لنفسه وإخوته من أمه إبله كلها فجعلها 

فمشى إخوته ألبٌه إلى قومهم فكلموه 

 وقالوا : منعتهم مٌراث أبٌهم . 

فقال : ما هذا المال ألبً . فجاءه إخوته 

 ألبٌه لٌالً وهم متسلحون فقتلوه . 
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وجاء أخوه ألمه وأبٌه خزٌمة ٌبصره 

ففقأوا عٌنه . ثم لحقوا ببنو تغلب فهم فٌهم 

 نبر :. وقال رجل : من بنو الع

 هذه األبٌات :

 أبلغ خزٌمة ما أغنت شجاعته

ة الوادي ٌّ  تحت الظالم والقى ح

 

ومن بنو سنان بن جناب . ثم من بنو 

 النعمان بن سنان : 

رجل ٌقال له النعمان وكان ضرب رأس 

رجل منهم ٌقال له وارد فنبا عنه السٌف 

فقال : الفرزدق حٌن نبا سٌفه عن رأس 

 :األسٌر فعٌره جرٌر بذلك 
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 بهذه األبٌات :

 وسٌف بنً عبس وقد ضربوا به

 نبا بٌدي ورقاء عن رأس خالد

 وسٌف بنً نعمان بالشعب ذي الصفا

 نبا فً ٌدي نعمان عن رأس وارد

 

ومن بنو العنبر : زنباع بن الحارث بن   •

 جناب .

وكان أسر عوف بن محلم ثم أطلقه وذلك 

ٌوم السباري وفً هذا الٌوم قتل مالك بن 

 محلم قتله طرٌف بن تمٌم .

ومنهم : غاضرة بن سمرة بن قرما بن   •

 جناب . 
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وكان سمرة ٌلقب خدعة بعثه )النبً صل 

هللا علٌه وسلم( على الصدقات وابنه عبٌد 

بن غاضرة الشاعر وهو أبو المنجاب الذي 

 ه جرٌر فً شعره . ذكر

وسمرة بن عمرو الذي استخلفه خالد بن 

الولٌد على الٌمامة حٌن انصرف . وكان 

ٌكنى أبا غاضرة وواله عثمان )رضً هللا 

تعالى عنه( الهوافً وهً الضوال ثم قدم 

 البصرة فمات بها .

ومنهم : عبد هللا بن حبٌب بن هرم بن   •

 سمرة . 

 وهو صاحب جرٌر بن عطٌة . 

 دان . ور -
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 جٌدة . -

أبناء : مخرم بن مخرمة بن قرط بن   •

 جناب .

وفدا على النبً )صل هللا علٌه وسلم( 

 فاسلما ودعا لهما .

عطٌة بن عمرو بن سحٌم بن حزن بن   •

 هالل بن أرطاة بن عبد هللا بن جناب . 

كان مع ابن األشعث وفٌه ٌقول أعشى 

 همدان :

 هذه األبٌات :

 س خلفنا درباً فدربافإذا جعلت دروب فار

 فابعث عطٌة فً الخٌول ٌكبهن علٌه كبا
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وكان عطٌة ذهب إلى القلعة التً بفسا مع 

خرشة بن مسعود فؤخذ وبعث به إلى 

 البصرة فصلبه الحجاج على باب داره .

 

ومنهم األخنس بن قرٌط بن عبد مناف   •

 بن جناب . 

وكان أصلح بٌن بنى عمرو وحنظلة وسعد 

 والرباب .

ومن : بنو المنذر بن الحارث بن جهمة   •

 بن عدي : 

رقبة بن الحر بن الحنتف بن جعونة بن  -

 سحمة بن المنذر بن الحارث .

 الذي ٌقول فٌه ابن عرادة :
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 هذه األبٌات :

 فوارس مثل شعبة أو زهٌر

 ومثل العنبرّي مجربٌنا

شعبة بن ظهٌر دارمً وزهٌر بن ذؤٌب 

بن  عدوي وٌقال هو الحنتف بن زٌد

 . جعونة

وقال أبو الحسن المدائنً غزا الحر أبو 

)رقبة( الترك فجعل ٌقاتل وهو ٌرتجز 

 وٌقول :

 هذه األبٌات :

 لما تنادوا بجّط جطّ 

ًٍّ غلٌٍظ ثطّ   من كل ترك

 كأنما لحٌته بخطّ 
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 اٌقنت أنً ظافر مشتط

 

فأصاب أم رقبة فولدت رقبة ثم باعها 

فاشتراها رجل من قومه فولدت له أٌضاً 

وكان رقبة ٌكنى أبا كعب وكان أشد أهل 

 زمانه وقال :

 هذه األبٌات :

 ثالث ٌطٌبن النفوس ورابع

 هو الخٌبة الخٌباء والحرب القسر

 

وكان رقبة بخراسان فً السبعٌن الذٌن 

 حصرهم ابن خازم فخرج بسٌفه من بٌن

 القوم حتى نجا .
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وكان أوس بن ثعلبة التٌمً من ربٌعة أغار 

على سرح بنً تمٌم بخراسان فلحقه رقبة 

وحده فاستنقذ السرح أجمع وكان ٌقال : إذا 

أردتم أن تنظروا إلى رجل هو ألف رجل 

فانظروا إلى رقبة . ومات بخراسان وله بها 

 عقب .

 ومنهم المنخل بن سبٌع الشاعر   •

المخبل وقال له رجل : لست وكان ٌلقب  

بمنخل ولكنك مخبل هجا قوماً من بنً سعد 

 فقال :

 هذه األبٌات :

 لعمرو أبٌك إن بنً عدي

 لئام الناس إن ذكر اللئام



فحة  ص  52من  13ال

 

 ٌجوع الضٌف عندهم لبخلٍ 

 وٌسقون النبٌذ بال طعام

 وقد روي هذا الشعر عن غٌره.

 

ومنهم ربٌعة بن رفٌع بن سلمة بن   •

عبده بن عدي بن محلم بن صالءة بن 

 جندب .

هو من نادى النبً )صل هللا علٌه وسلم( 

من وراء الحجرات وإلى رفٌع ٌنسب الماء 

الذي فً طرٌق مكة من قبل البصرة فٌقال 

 الرفٌعً وله ٌقول الشاعر :

 هذه البٌت :

 ٌا بن رفٌع هل لها من نبق
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وعائلته عند هذا الماء . وكان خالد بن 

 ة .رفٌع من رجال أهل البادٌ

 أبناء : عمرو بن جندب بن العنبر :   •

 عبد هللا . -

 الحارث . -

 زبٌنة . -

 ربٌع . -

 الحوٌرث . -

 جابر .  -

أمهم ذغة بنت مغنج من أٌاد التً ٌقال 

أحمق من ذغة وهذا الصحٌح عند هشام 

 ابن الكلبً ال األول .
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 فمن بنً عمرو بن جندب :  •

طرٌف بن تمٌم بن عمرو بن عبد هللا بن  -

 عمرو بن جندب .

الشاعر والفارس األغر الذي قتلته بنو  

شٌبان ٌوم مباٌض وكان ٌكنى أبا سلٌط ، 

 وٌقال كان تمٌم ٌكنى أبا عمرو .

 وكان من خبر ٌوم مباٌض أن :

 طرٌف بن تمٌم . -

 أبً الجدعاء الطهوي . -

 فدكً بن أعبد . -

روا ثم غزوا من وجههم ذلك غزوا طٌئاً فظف

بكر بن وائل وقد كلت خٌولهم فنهاهم 

)فدكً بن أعبد( عن ذلك فأبوا  فقتل أبو 
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الجدعاء وأفلت )فدكً( وقتل )طرٌف بن 

تمٌم( قتله حمصٌصة وحمصٌصة غالم 

 ٌومئٍذ قال الشاعر من بنً أبً ربٌعة :

 هذه األبٌات :

 خاض العداة إلى طرٌف فً الوغى

 ر فً الهٌجاءحمصٌصة المغوا

 

وغزا طرٌف بنً شٌبان فلقٌهم بزرود فغنم 

 منهم فقال :

 هذه األبٌات :

 لقٌنا باألجارع من زرود

 بنً شٌبان فالتهموا التهاما



فحة  ص  52من  17ال

 

وأغار علٌهم بذات الشقوق فقتل شراحٌل 

 بن مرة وقال :

 هذه األبٌات :

 وٌوم شراحٌل كررت محامٌاً 

 على بطٍل كاللٌث والقوم شّهد

 نهدت بجمع من تمٌم عرمرم

 علٌهم مع الصبح الدالص المسّرد

 

وأغار معه النابغة الجعدي على بنو شٌبان 

فأصاب قوماً من بنً الحارث بن همام ثم 

أصاب بنً ربٌعة فقال الجعدي فً اإلسالم 

 لألخطل :
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 ّهذه األبٌات :

 لئن عٌرتنً كبري فإنً

 من الشبان أٌام الخنان

 رحاهاشهدت الحرب إذ دارت 

 إلخوتنا تمٌم بالزوان

 هو الموضع الذي التقوا فٌه .و

 

ومنهم : سلٌم بن سعد بن جابر الذي   •

 ٌقول له أعشى همدان :

 هذه األبٌات :

 سلٌم ما أنت بنكس وال

 دمك لً غاد وال رائح
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 ذؤابة العنبر أخبرتها

 والمرء قد ٌسترفد الصالح

 

وكان األعشى نزل به ومعه أحمد بن حمدان 

غنً فلما قال هذه األبٌات أمر أحمد فغنى الم

بها ولم ٌزل سلٌم كثٌر الضٌافة واإلجارة 

حتى جاء الحجاج وأخذ الناس بالموانٌذ ولم 

ٌكن عنده مال فباعه واشتراه عتاب بن 

ورقاء الرٌاحً بسبعٌن ألفاً وفكه وكان 

سلٌم ٌلً الوالٌات ولقً طرٌف بنً شٌبان 

عمرو بن بثأج فقتل طرٌف جثامة بن أبً 

عوف بن محلم بن شٌبان وانهزمت شٌبان 

وأغارت بكر بن وائل على بنو عمرو بن 
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تمٌم ٌوم الصلٌب ومعهم ناس من األساورة 

 فهزمتهم فقتل طرٌف رأس األساورة فقال :

 هذه األبٌات :

 ولوال طرادي بالصلٌب لسّوقت

 نساء أناس بٌن درتا وبارق

 

  وذرٌة : مالك بن جندب بن العنبر :  •

 زبٌنة بن مالك بن عوف بن مالك .  -

 نكرة بن مالك بن أسامة . -

 منهم :   -

 عبد هللا .  -

 عمران . -
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ابنا منقذ بن حذٌفة بن جندل بن عمرو بن 

 أسود بن أسامة بن مالك بن جندب . 

شهد الجمل مع علً )رضً هللا عنه( وقتل 

عبد هللا ٌوم صفٌن وشترت عٌن عمران 

ٌوم الجمل وهو الذي اختط خطة بنو العنبر 

بالكوفة . ومنهم : القشٌر بن ٌزٌد بن 

 صبٌح . 

 كان مصعب بعثه على البحرٌن .

 

 وذرٌة : حنجود :   •

 كعب بن حنجود .  -

 الحارث بن حنجود .  -
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 فمنهم : 

 ح . صبا -

 زفر الفقٌه .  -

ابنا الهذٌل بن قٌس بن سلٌم بن مكمل بن 

ذهل بن ذؤٌب بن جذٌمة بن عمرو بن 

 حنجود .

 ومنهم : 

 ٌزٌد .  -

 عبد هللا . -

ابنا جابر بن خٌران بن الخرم بن ذهل بن 

 ذؤٌب بن جذٌمة بن عمرو بن حنجود . 

وكان ممن ادعى قتل محمد بن األشعث مع 

 ء .المختار ٌوم حرورا
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 ومن ولده : 

 ٌحٌى . -

الذي ٌقال له بزرج بن إبان بن الحكم بن 

 مزٌد بن جابر بن خٌران وذرٌته بأصبهان .

 ومنهم : 

الشٌطان بن معاوٌة بن جون بن كعب  -

 بن جندب بن العنبر . 

كان شدٌد البطش وكان رئٌساً وولده 

 ٌسمونه الشطٌان .

 ومن وذرٌته : 

أسامة بن  عامر بن عبد قٌس بن ناشب بن

 خزٌمة بن معاوٌة ابن الشٌطان .
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كان أعبد أهل المشرق أخذ عطاءه فتصدق 

منه بدراهم ثم أتى منزله فوزن الدراهم 

فوجدها لم تنقص شٌئاً وأتاه مرداس بن 

أدٌة أبو بالل فسأله الخروج معه وقال : أال 

ترى إلى جزع والتنا من أن ٌصٌروا 

ى أن للمسلمٌن سهماً فقال : ٌا بالل تخش

 نكون جزعنا .

وذكر عند الحسن فقال : بعض من حضر 

لو علمنا أن دراهمنا ال تنقص كدراهم عامر 

لتصدقنا فقال الحسن : إن عامر لم ٌشترط 

 على ربه كما اشترطت .
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 المرجع :

 العقد الفرٌد

 المؤلف ابن عبد ربه األندلسً

 
 جمعه ونقله توثٌقا :

 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع
 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 8ٓ8000ٓ00ٓواتساب 
أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن 

  وموتنا كمٌكرمنا وإٌا 
 والرحمة الواسعةبالعفو 

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 نة آمٌنمن الج


